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1ο Σεχνικό Δελτίο Γεωργικϊν Προειδοποιιςεων για τθν καλλιζργεια τθσ Ακτινιδιάσ.  
Οδθγίεσ για το χειμερινό κλάδεμα. 

 
Η ακτινιδιά ανικει ςτο γζνοσ Actindia sp. τθσ  Οικογζνειασ  Actinidiaceae, τθσ τάξθσ Theales.  Είναι φυτό 
δικοτυλιδονο και αναρριχόμενο. 

 
Για τθν επιτυχθμζνθ ανάπτυξθ τθσ ακτινιδιάσ είναι αναγκαία θ εξαςφάλιςθ άριςτων ςυνκθκϊν αεριςμοφ και 
φωτιςμοφ για τθ διαςφάλιςθ τθσ καλισ υγείασ και παραγωγικότθτασ των δζνδρων και τθν παραγωγι καρπϊν καλισ 
ποιότθτασ. 

 
Σο χειμερινό κλάδεμα τθσ ακτινιδιάσ είναι μία πολφ ςθμαντικι εργαςία με τθν οποία επιδιϊκεται: 

 
 Η αποκατάςταςθ ιςορροπίασ μεταξφ ριηϊν και κόμθσ ςτα φυτά που μόλισ εγκαταςτάκθκαν. 
 Η ρφκμιςθ τθσ κζςθσ, του αρικμοφ και του ςχιματοσ των βραχιόνων, κλάδων και κλαδίςκων. 
 Η ρφκμιςθ τθσ κζςθσ, του αρικμοφ και του μεγζκουσ των καρποφόρων οργάνων. 
 Η απομάκρυνςθ τμθμάτων του φυτοφ που είναι ξθρά, προςβεβλθμζνα από εχκροφσ ι αςκζνειεσ ι που 

προςτρίβονται το ζνα με το άλλο και πλθγϊνονται. 
 Η ρφκμιςθ τθσ κζςθσ, του μεγζκουσ και τθσ κατεφκυνςθσ τθσ νζασ βλάςτθςθσ. 
 Η ρφκμιςθ του αρικμοφ, του μεγζκουσ και κατ’επζκταςθ τθσ ποιότθτασ των καρπϊν. 
 Η μείωςθ του κόςτουσ αραιϊματοσ μετά τθν καρπόδεςθ. 
 Η διευκόλυνςθ του φωτιςμοφ και αεριςμοφ τθσ κόμθσ των φυτϊν.  
 Η διευκόλυνςθ τθσ καταπολζμθςθσ των εχκρϊν και αςκενειϊν των φυτϊν. 
 Η διευκόλυνςθ τθσ κατεργαςίασ του εδάφουσ του οπωρϊνα. 

 
Σο κλάδεμα διαμόρφωςθσ κατά τα πρϊτα χρόνια δεν πρζπει να είναι αυςτθρό με ςκοπό τθ δθμιουργία απλισ και 
καλοςχθματιςμζνθσ καταςκευισ ϊςτε να δίνετε θ ευκαιρία ςτο φυτό να αναπτυχκεί ικανοποιθτικά και να αποκτιςει 
ιςχυρό κορμό.    
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Σο χειμερινό κλάδεμα επιβάλλεται να διενεργείται τθν περίοδο του λθκάργου των κλιματίδων και να γίνεται με βάςθ 
τον τρόπο καρποφορίασ του φυτοφ και τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ κάκε ποικιλίασ.  

 
κοπόσ του χειμερινοφ κλαδζματοσ είναι: 

 
 Η βράχυνςθ των καρπϊν που καρποφοροφν. 
 Η διατιρθςθ τθσ παραγωγισ κοντά ςτον κεντρικό ςκελετό και τουσ βραχίονεσ του φυτοφ. 
 Η αφαίρεςθ καρποφόρων κεφαλϊν που καρποφόρθςαν για δφο ζτθ και μετά τθ δθμιουργία βλαςτϊν 

αντικατάςταςθσ.  
 

Κατά τθ διενζργεια του χειμερινοφ κλαδζματοσ πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε: 
 
 Η ανάπτυξθ του φυτοφ να γίνεται ςε δφο  κεντρικοφσ άξονεσ – βραχίονεσ, οι οποίοι κα αποτελοφν τθ βάςθ τθσ 

παραγωγισ του φυτοφ. 
 Οι κλάδοι παραγωγισ που κα αφεκοφν να ζχουν καλισ ποιότθτασ ξφλο,  να ζχουν αναπτυχκεί τθν  περαςμζνθ 

άνοιξθ (νζεσ βζργεσ),  να ζχουν δεχκεί πλιρθ θλιοφάνεια και να είναι πλιρωσ ϊριμοι – ξυλοποιθμζνοι. 
 Να προτιμϊνται ωσ κλάδοι παραγωγισ αυτοί που ξεκινοφν από τον κεντρικό άξονα του φυτοφ για να μθ 

δθμιουργοφνται δευτερεφοντεσ άξονεσ που οδθγοφν ςε απϊλεια παραγωγισ.  
 Να αφαιροφνται κλαδιά που κατευκφνονται προσ το κζντρο και δθμιουργοφν προβλιματα ςκίαςθσ. 
 Κατά τθν αφαίρεςθ των κλθματίδων, το κλάδεμα να μθν γίνεται ςφριηα αλλά να δθμιουργοφνται αναμονζσ 

(βζργεσ 15 -20 cm), οι οποίεσ κα δϊςουν κλάδουσ παραγωγισ τθν επόμενθ χρονιά.  
 Η απόςταςθ των κλάδων παραγωγισ να είναι όςο το δυνατόν ςτακερι και περίπου 35- 40cm.  
 Σο επικυμθτό ςχιμα που πρζπει να ζχουν οι κλάδοι παραγωγισ μεταξφ τουσ να είναι το ψαροκόκαλο, ϊςτε να 

επιτυγχάνεται καλόσ φωτιςμόσ και αεριςμόσ του φυτοφ.  
 Ο επικυμθτόσ αρικμόσ οφκαλμϊν ανά κλάδο παραγωγισ είναι 15 – 25 ανάλογα και με τισ αποςτάςεισ φφτευςθσ  

(λιγότεροι οφκαλμοί ανά βζργα ςε πυκνότερεσ φυτεφςεισ).  
 ε ζνα πλιρεσ αναπτυγμζνο φυτό και ανάλογα με τθ ηωθρότθτά του κατά το χειμερινό κλάδεμα αφινονται 

ςυνικωσ 15 – 20 βζργεσ παραγωγισ.  
 Μετά το κλάδεμα να ακολουκείται μθχανικι καταςτροφι των κομμζνων κλάδων από το ζδαφοσ του οπωρϊνα.  
 Να ακολουκείται χθμικι επζμβαςθ με ζνα χαλκοφχο ςκεφαςμα εγκεκριμζνο για τθν καλλιζργεια τθσ ακτινιδιάσ.  

 
Οι καλλιεργθτζσ κα πρζπει πάντα να τθροφν τισ γενικζσ αρχζσ κλαδζματοσ: 

 
 Σο κλάδεμα πρζπει να γίνεται όταν ο καιρόσ είναι ξθρόσ. Αυξθμζνθ υγραςία ευνοεί τθν ανάπτυξθ 

μυκθτολογικϊν προςβολϊν.  
 Σα κλαδευτικά εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται κα πρζπει να απολυμαίνονται (διάλυμα υποχλωριϊδουσ 

νατρίου 10%).  



     
 
                                                  Εικόνα 1 & 2. Πρζμνα ακτινιδιάσ πριν & μετά το κλάδεμα  

Η εφαρμογι γεωργικϊν φαρμάκων πρζπει να γίνεται από κατόχουσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων Ο.Χ.Γ.Φ. 

Να εφαρμόηονται οι οδθγίεσ χριςθσ με ζμφαςθ ςτθ δοςολογία, τθ ςυνδυαςτικότθτα και τθν τιρθςθ μζτρων 
προςταςίασ του ψεκαςτι.  

Οι καλλιεργθτζσ μποροφν να ςυμβουλεφονται για τα εγκεκριμζνα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα ανά 

καλλιζργεια και πακογόνο τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Τπ.Α.Α.Σ, 

http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx 

Παραλαβι των δελτίων ςτο θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςασ, με απλό αίτθμα ςτο sspyroglou@minagric.gr 

Σο δελτίο αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων www.minagric.gr

 

   
       

                                                                                                                                     
Η Προϊςταμζνθ Σμιματοσ 

        

 

                                                                                     Μαρία Ηλιάδου  
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